MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE DECIDIM VILASECA – ACORD MUNICIPAL PER IMPULSAR LA CREACIÓ D’UN
BANC DE TERRES MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’àmbit rural és fonamental per entendre el nostre municipi i el seu
desenvolupament, sent aquest sector el principal motor econòmic local fins fa no
gaires dècades, fet que li confereix un gran valor històric i sociològic. Per aquest
motiu, des de Decidim Vila-seca – AM, entenem que és primordial afavorir
polítiques municipals dirigides a fomentar la conservació i el desenvolupament de
la part, malauradament petita, d’aquesta àrea agrícola que avui en dia encara es
conserva en el nostre terme municipal.
Amb aquest objectiu, i seguint la línia iniciada amb les mocions per a
incrementar la seguretat i la vigilància en l’àmbit agrícola o a una millor
conservació dels camins rurals municipals, s’emmarca la present proposta de
creació d’un Banc de Terres, la qual, a l’empara del que disposa la llei del
Parlament de Catalunya 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu, pretén
consolidar l’àmbit rural del nostre municipi, creant una àrea on aquelles finques
rústiques que es trobin en estat d’abandonament del cultiu puguin ser treballades
per aquelles persones interessades en cultivar-les.
L’experiència en bancs de terres és àmplia i molt extensa al nostre país,
amb nombrosos exemples impulsats des de diferents nivells de l’administració
com el Banc de Terres del Baix Camp, el Banc de Terres del Garraf, el Banc de
Terres de la Comunitat de Regants Garrigues Sud, o bancs de terres d’àmbit local
com els de Amposta, Ulldecona, Vinaròs, Torrelles, Cabanes, Manises i una llarga
llista, que demostren que aquesta iniciativa és una solució efectiva i contractada a
l’hora d’impulsar la consolidació, viabilitat i conservació de l’àmbit agrari.
Els avantatges de l’impuls d’un Banc de Terres són innegables i molt
nombrosos:
✓ Aturar l’evident abandonament de l’agricultura i la pagesia, i l’àmbit rural i
agrícola en general.
✓ Posar en valor la superfície agrícola abandonada o en previsió d’abandó.
✓ Reduir les dificultats d’accés a la terra a persones i famílies disposades a
treballar en aquest àmbit.
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✓ Conservar les funcions del sòl afavorint una gestió sostenible i equilibrada
del territori.
✓ Manteniment i recuperació del sector primari local i dels cultius i varietats
propis de cada territori.
✓ Creació de nous llocs de treball.
✓ Impuls d’una economia local sostenible i equilibrada, garantint la
pervivència del sector primari.
Altres avantatges derivats de disposar d’un Banc de Terres, podrien ser la
possibilitat d’impulsar programes específics d’impuls de l’ocupació o d’altres
opcions més ambicioses com sembrar la llavor d’una futura creació d’una reserva
agrària al nostre municipi, que combinaria el desenvolupament del sector primari
amb la creació de noves possibilitats dins del sector turístic, com demostren
algunes iniciatives que ja s’estan treballant en aquest sentit.
Finalment, volem fer constar que el treball conjunt amb la Cooperativa
Agrícola de Vila-seca ha de ser bàsic en el desenvolupament d’aquest projecte,
però que l’impuls, l’assessorament i el “tutelatge”, almenys en els primers anys de
funcionament, han de provenir del mateix Ajuntament.
Per tot això exposat, des del Grup Municipal de Decidim Vila-seca – Acord
Municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Impulsar des de l’Ajuntament de Vila-seca la creació d’un Banc de
Terres Municipal de Vila-seca, establint una comissió de treball conjunta amb la
Cooperativa Agrícola Municipal que determini i desenvolupi les següents
propostes:
✓ Creació d’una base de dades i d’un registre que contingui l’oferta i la
demanda existent en cada moment.
✓ Reglament de funcionament del Banc de Terres.
✓ Establir la delimitació geogràfic del Banc de Terres.
✓ Establir les condicions d’accés, tant de l’oferta com la demanda, al
Banc de Terres, determinant-ne els models d’alta i baixa.
✓ Desenvolupament de tots aquells altres aspectes que es considerin
necessaris per al correcte desenvolupament i funcionament del
Banc de Terres municipal.
Segon.- Elaboració i aprovació d’una ordenança municipal específica que
en contingui el reglament definitiu així com la bonificació de l’IBI rústic per a totes
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aquelles finques abandonades o susceptibles d’abandó que decideixin incorporarse al Banc de Terres.
Tercer.- Fer la publicitat necessària del projecte amb l’objectiu de garantirne la màxima difusió, especialment entre els col·lectius que s’hi puguin veure
directament beneficiats.
Quart.- Comunicar l’aprovació d’aquests acords a la Cooperativa Agrícola
de Vila-seca, al Consell Comarcal del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.

Vila-seca, 2 de Gener de 2018
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Portaveu
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Portaveu adjunt
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